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Introdução

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), como diabetes, 
doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, transtornos 
mentais e câncer, tornaram-se a principal causa de mortalidade no 
mundo e, portanto, o mais relevante e premente problema de saúde 
pública do século XXI. Em 2019, as doenças crônicas não transmissí-
veis foram responsáveis pela morte de 41 milhões de pessoas, o que 
equivale a 74% de todas as mortes no mundo – 15 milhões delas pre-
maturamente. Se antes as doenças infecciosas eram a maior preocu-
pação na saúde global, agora o cenário mudou. Claro que a pandemia 
do coronavírus trouxe para primeiro plano uma doença infecciosa. E 
novas epidemias de vírus poderão surgir no futuro, alterando esse ce-
nário. Mas, mesmo nesse contexto, as DCNT têm papel central, uma 
vez que elas contribuem para o agravamento de doenças infecciosas 
– dados do Ministério da Saúde revelaram que 70% dos óbitos por Co-
vid-19 em 2020 eram de pessoas com alguma doença crônica prévia ou 
algum fator de risco associado (Brasil, 2020a). Assim, as doenças crô-
nicas, apesar de mais silenciosas e menos evidentes no debate público, 
deverão continuar a ser o maior desafio mundial na área de saúde.  

As DCNT estão relacionadas a fatores de risco, como sedentaris-
mo, uso nocivo de álcool, tabagismo, alimentação inadequada e não 
saudável e poluição do ar. Lidar com essas doenças significa pensar 
em novas abordagens, incluindo políticas regulatórias relacionadas à 
restrição de publicidade, de acesso e a medidas fiscais, como o aumento 
de impostos. O caso do tabaco é bastante emblemático, pois combinou 
a proibição do fumo em lugares fechados, a forte restrição à publicida-
de e a imposição de preços mínimos, bem como aumentos recorrentes 
de preços. Disso resultou uma exitosa política de saúde que colocou 
o Brasil como referência global no controle do tabagismo, alcançando 
resultados notáveis no tocante à redução da prevalência de fumantes, 
conforme reconhece a própria Organização Mundial da Saúde (OMS).

Se, por um lado, o controle do tabagismo está mais consolidado 
tanto na implementação de políticas públicas como na conscientização 
da população, não se pode dizer o mesmo em relação aos outros fato-
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res de risco, especialmente a alimentação. O tema é mais recente e há 
ainda bastante debate científico a respeito de dados e acaloradas dis-
cussões políticas sobre as melhores formas de lidar com o problema. 
Mas não há dúvidas quanto à gravidade da questão - alguns estudos 
apontam que a má alimentação já é responsável por mais mortes do 
que o cigarro (GBD 2017 Diet Collaborators, 2019).

Nesse cenário, tanto a OMS quanto os governos nacionais têm o 
desafio de apresentar respostas contundentes ao problema das DCNT 
e, particularmente, da obesidade, que vem apresentando crescimento 
vertiginoso. Embora a discussão estivesse muito menos desenvolvida 
nos primeiros anos do século XX do que está hoje, as primeiras medi-
das governamentais começaram a aparecer. Dentre essas ações, houve 
a iniciativa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que 
propôs, ainda em 2006, a regulação da publicidade de bebidas com 
baixo teor nutricional e de alimentos considerados potencialmente no-
civos à saúde, por conterem quantidades elevadas de açúcar, gordura 
saturada, gordura trans e sódio.

Como seria de se esperar, poderosos interesses econômicos, liga-
dos tanto às grandes empresas globais de alimentos como ao conglo-
merado de comunicação, incluindo os setores de publicidade e mídia, 
mobilizaram-se para pressionar a Anvisa e outras arenas políticas a 
frear a regulação posta em marcha. No entanto, esses interesses do se-
tor regulado, como são chamados os grupos de interesse empresariais 
atuantes em determinada área de política regulatória, não agiram de-
simpedidamente, pois havia, do outro lado, grupos sociais que apoia-
vam e lutavam por medidas como esta desencadeada pela agência. 

Este livro narra como foi esse jogo político, analisando o lobby 
em torno da regulação da publicidade de alimentos não saudáveis da 
Anvisa e percorrendo diversos momentos e arenas do processo decisó-
rio desde 2005, quando a agência iniciou a discussão sobre o tema, até 
2011, ano seguinte à publicação da norma pela Anvisa. 

Ao analisar esse processo político, descrevo as ações tanto dos gru-
pos de interesses empresariais, contrários à norma proposta pela Anvisa, 
como dos grupos de interesse público, favoráveis à proposta da agência, 
de modo a comparar suas estratégicas e identificar a assimetria de poder 
entre esses grupos. Ao mesmo tempo, pude avaliar se o lobby do empre-
sariado foi eficaz no sentido de debelar a regulação proposta pela Anvisa.
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A despeito do sentido negativo emprestado à palavra, entendo 
como lobby qualquer ação política legítima de defesa de interesses para 
influenciar decisões governamentais. De maneira mais específica, lobby 
refere-se ao contato mais direto com atores estatais para municiá-los de 
informações e convencê-los a respeito de determinadas matérias. Nesse 
sentido, tanto os grupos empresariais como aqueles da sociedade civil 
fazem lobby para defender os interesses que julgam corretos. Quais-
quer ações para influenciar o governo que extrapolem as normas legais 
caracterizam corrupção e estão fora do escopo deste livro. 

Há uma disputa de narrativas hoje na sociedade em torno da 
palavra lobby e do termo advocacy. De maneira geral, as organizações 
não governamentais (ONGs), para se distanciar do termo lobby, que 
ficou associado a práticas corruptas, e da atividade empresarial, ligada 
a interesses comerciais, adotaram o termo advocacy para denominar 
suas ações de promoção de causas e políticas públicas em prol do in-
teresse público. Os termos, porém, não guardam o mesmo significado. 
De acordo com Brelàz (2007), advocacy remete à defesa e promoção de 
uma causa por todos os meios, como campanhas midiáticas, mobiliza-
ção social e também lobby, uma ação direta junto a atores estatais. O 
lobby seria, assim, uma parte de advocacy, justamente a que se refere a 
esse contato direto com os decisores públicos. 

A meu ver, a distinção realmente importante diz respeito, por-
tanto, não aos meios de atuação política, que seriam o advocacy e o 
lobby, mas aos interesses por trás dos grupos que fazem lobby e ad-
vocacy. Para entender melhor esse ponto, é importante caracterizar os 
tipos de grupos que fazem lobby e advocacy. Há várias acepções para 
designar os atores sociais que praticam atividades de advocacy e lobby 
com vistas a realizar seus objetivos: interesses organizados, grupos 
de pressão e grupos de interesse. Adoto, neste livro, a terminologia 
grupos de interesse, aqui entendida como organizações que, compar-
tilhando os mesmos interesses e objetivos, agem para influenciar as 
políticas públicas. Para o setor regulado, utilizo a expressão grupos de 
interesse empresariais. No caso das ONGs ou de outras instituições 
não empresariais, uso a denominação grupos de interesse público. 

Essa distinção nos ajuda a entender os interesses por trás de 
quem faz lobby e advocacy. Os grupos de interesse empresariais, como 
é óbvio, têm interesses comerciais ao fazer lobby, visando ao aumento 
do lucro de suas empresas. Já os grupos de interesse público, como o 
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próprio nome indica, não têm interesses comerciais específicos, bus-
cando defender causas e interesses mais gerais da população em áreas 
como saúde, educação e segurança. Embora o livro retrate ações de 
advocacy e lobby tanto dos grupos de interesse público como dos gru-
pos de interesse empresariais, o foco maior de atenção recai sobre as 
ações do setor regulado junto a órgãos estatais, de modo que estarei, 
na maior parte do tempo, tratando de ações de lobby do empresariado 
– daí, inclusive, o título do livro.  

Entendo que estudar lobby é absolutamente fundamental para 
entender a política como ela é. Afinal, a definição das políticas públicas 
e de quem ganha e perde com elas não passa apenas pelas mãos de 
políticos e burocratas em diversos órgãos de Brasília, mas também é 
fruto de intensas pressões vindas da sociedade e, particularmente, do 
empresariado. Essa linha de pesquisa ainda é incipiente na ciência po-
lítica brasileira, mais focada nos estudos sobre o sistema político e seus 
atores mais diretos, com importantes trabalhos sobre o presidencialis-
mo de coalizão e os sistemas eleitoral e partidário, por exemplo. 

Assim, não se deu a devida atenção ao papel dos grupos de in-
teresse na interação com o sistema político. Essa lacuna vem sendo 
preenchida por uma crescente literatura no país que trata dos grupos 
de interesse, analisando sua ação política e capacidade de influência 
nas decisões de políticas públicas. Grande parte desses estudos, no en-
tanto, focaliza apenas uma arena, como o Congresso Nacional (Man-
cuso, 2007; Santos, 2011) ou as agências reguladoras (Silva, 2012; Baird; 
Fernandes, 2014). Este livro buscou, ao acompanhar todo o processo 
político da regulação da publicidade de alimentos da Anvisa, alargar o 
rol de instituições contempladas, analisando todas as arenas políticas 
relevantes acionadas pelos grupos de interesse para a consecução de 
seus objetivos, como o Congresso Nacional, outras instâncias do Exe-
cutivo (ministérios, Advocacia-Geral da União) e o Judiciário.

Este estudo também ganha relevância pela importância que as 
agências reguladoras vêm adquirindo dentre as instituições políticas 
brasileiras. Perceptível ou não, as agências reguladoras, que foram 
criadas apenas em meados da década de 1990 no Brasil, têm presença 
cada vez mais marcante no dia a dia das pessoas. São elas que definem 
as tarifas de telefones, de energia elétrica, estabelecem as regras para 
as empresas de transporte e estipulam os parâmetros para a atuação 
das operadoras de planos de saúde. Não é diferente com a Anvisa, 
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principal agência do país, responsável por regular ampla gama de se-
tores, os quais nos afetam diretamente. É essa agência que faz o con-
trole sanitário do que entra e sai do país, que concede o registro para 
os medicamentos que usamos e que regula e fiscaliza os ambientes e 
produtos derivados do tabaco, por exemplo. Nesse sentido, os grupos 
de interesse voltam crescentemente suas atenções para as agências, ar-
ticulando estratégias para uma ação política junto a elas.

Não é por outra razão que as agências reguladoras também têm 
sido alvo de importante reflexão teórica nos últimos anos. O grande 
mote nessa discussão é compreender a autonomia das agências frente 
à presidência da República e ao ministério ao qual estão ligadas (Pó, 
2009; Silva, 2011a). Pouca atenção tem sido dada, no entanto, à relação 
entre as agências e a sociedade, principalmente o setor regulado. 
Embora não tenha se restringido à análise do lobby na Anvisa, este 
livro buscou contribuir para o debate ao dissecar a atuação política 
dos grupos de interesse junto à agência.

Embora se trate de um estudo de caso, ao integrar abordagens 
que considero relevantes, como o papel dos grupos de interesse e o 
sistema político, a autonomia burocrática das agências e o lobby junto 
a elas, espero que este livro ultrapasse fronteiras disciplinares, como 
as da ciência política, economia, administração pública e sociologia, e 
jogue luz sobre o jogo político, contribuindo para uma visão mais com-
pleta do funcionamento do Estado brasileiro e das políticas públicas. 

Este livro deriva de minha pesquisa de mestrado, realizada na 
USP entre 2010 e 2012. A ideia de publicá-la agora extrapola a relevân-
cia acadêmica. Desde a crise que se inicia com as jornadas de junho de 
2013, tem crescido o interesse dos brasileiros pela política. Instituições 
que eram pouco conhecidas, como o Ministério Público e o Supremo 
Tribunal Federal, passaram a fazer parte do vocabulário das pessoas. 
Em relação ao papel dos grupos de interesse, o que apareceu no noti-
ciário foram basicamente casos de corrupção ligados à Operação Lava 
Jato. No entanto, o jogo político cotidiano de pressões e negociações en-
tre políticos, burocratas e lobistas que ocorre em Brasília continua ocul-
to para a maior parte das pessoas. São esses processos que busco des-
cortinar com este livro, pois entendo que é de interesse do público mais 
geral entender como funciona a política real no país, especialmente os 
meandros do lobby exercido pelos mais diversos grupos de interesse. 
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Muitas vezes um grave problema social não encontra uma res-
posta rápida por parte do poder público. Isso pode se dar por diversos 
motivos, como a burocracia do setor público, a falta de consenso políti-
co e, muito comumente, pela força do lobby de diversos grupos de inte-
resse. Trazer a público esses processos políticos é o primeiro passo para 
que a sociedade possa tomar consciência dos interesses em jogo e, se for 
o caso, atuar de forma crítica nas causas que decidir adotar e apoiar.  

O livro está estruturado em sete capítulos. No capítulo inicial, 
trato do surgimento e do modelo das agências reguladoras brasileiras. 
A partir dessa contextualização, situo a Anvisa, explicando sua consti-
tuição e desenho institucional. 

Os capítulos 2 e 3 compõem a parte teórica do livro. No capítulo 
2 reviso as principais teorias regulatórias, que buscam explicar como a 
interação entre grupos de interesse e instituições políticas influenciam 
as políticas públicas. Ao fazê-lo, procuro evidenciar limites e avanços 
dessas abordagens, apontando a necessidade de uma maior ênfase no 
papel do lobby. O Capítulo 3 traz uma breve discussão das literaturas 
sobre grupos de interesse e sobre agências reguladoras, reforçando a 
necessidade e integrar as diversas vertentes para se alcançar uma aná-
lise mais fidedigna da realidade social e da política.  

O capítulo 4 contextualiza o jogo político a partir do panorama 
das DCNT à época da regulação, da descrição dos principais grupos 
de interesse, suas fortalezas e posições, e da análise de iniciativas an-
teriores da Anvisa para regular a publicidade de bebidas alcoólicas e 
de medicamentos. 

Os capítulos 5 e 6 analisam o processo decisório da regulação 
da publicidade de alimentos da Anvisa e o lobby dos grupos de inte-
resse em torno dessa pauta. O Capítulo 5 foca o jogo político prévio à 
aprovação da regulação pela Anvisa em 2010, revelando as principais 
estratégias dos grupos e sua atuação política nas mais diversas arenas, 
como o Congresso Nacional e os Poderes Executivo e Judiciário. Espe-
cial atenção será dada ao lobby do empresariado, de modo a avaliar se 
este foi bem-sucedido em seu intento de barrar a regulação da Anvisa. 
O capítulo 6, por sua vez, mostra novas articulações políticas, posterio-
res a esse período, enfatizando o poder econômico do setor regulado, 
desdobramentos do lobby na Anvisa e as perspectivas de avanço dessa 
pauta àquela época, no início da segunda década deste século. 
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No capítulo final avalio as principais contribuições da pesquisa 
para a compreensão do papel do lobby, do funcionamento do Estado 
brasileiro e da produção de políticas públicas e regulatórias, destacan-
do, especialmente, temas como poder econômico, assimetria no jogo 
político e autonomia das agências reguladoras. Concluo com uma bre-
ve análise sobre as perspectivas de avanço da agenda regulatória no 
campo da alimentação a partir de desdobramentos recentes na área.  


